До Жмеринського районного суду Вінницької області
Відповідач: Мацера Микола Петрович
(поштовий індекс, адреса, телефон)

ЗАЯВА
про перегляд заочного рішення

Рішенням Жмеринського районного суду від 18 березня 2019 р. задоволено позов моєї колишньої дружини Нагорної Ірини Василівни про стягнення з мене на її користь 6843 грн. вартості переобладнання у житловому будинку № 9 на вул. Бузковій у смт Браїлові.
Це рішення постановлено судом за моєї відсутності, тому що я не був повідомлений судом про час і місце розгляду справи.
Я ознайомився з матеріалами справи і знайшов у ній судову повістку, на якій рукою Нагорної І. В. зроблено запис, що я відмовився одержувати повістку. Але Нагорна І. В. не вручала мені судову повістку, не кажучи вже про те, що обраний судом порядок вручення суперечить вимогам ст. 128 ЦПК України.
Розглянувши справу за моєї відсутності, суд не мав можливості перевірити доводи Нагорної І. В. про те, що переобладнання у будинку № 9 на вул. Бузковій у смт Браїлові робить саме вона.
Цей будинок був збудований мною й Нагорною І. В. у шлюбі, і поділений між нами у зв’язку з розірванням шлюбу. З метою перетворення житлового будинку на два самостійні об’єкти права власності за рішенням суду я зобов’язаний зробити відповідні переобладнання задля відокремлення моєї частки від частки Нагорної І. В. Для здійснення такого переобладнання я уклав договір з приватним підприємцем Чинком Олексієм Федоровичем, який зараз і займається перебудовою (копія договору надається).
Нагорна І. В. справді проводить будівельні роботи, але у своїй частині будинку. Ці роботи не мають відношення до рішення суду про поділ будинку і не стосуються мене особисто.
З матеріалів справи вбачається, що викладені мною обставини судом не з’ясовувалися, суд задовольнив вимоги позивачки лише на підставі її пояснень, чим порушені вимоги ст. 263 ЦПК України.
Враховуючи викладене та вимоги ст.ст. 284-286 ЦПК України,

ПРОШУ:

1. Скасувати рішення Жмеринського районного суду від 18 березня 2019 р., яким задоволено позов Нагорної І. В. про стягнення з мене 6843 грн.
2. Призначити справу до розгляду в загальному порядку і розглянути її за моєї участі.

Додатки:
1)Копія заяви про перегляд заочного рішення – 1 арк.
2)Копія договору з ФОП Чинком О. Ф. про проведення будівельних робіт – 4 арк.
3)Довідка голови Браїлівської селищної ради про проведення Нагорною І.В. робіт з переобладнання у належній їй частині домоволодіння – 1 арк. 
4)Квитанція про сплату судового збору – 1 арк.

(дата) (підпис) Мацера М. П.                    


